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Ciepłe A, dn. 31 stycznia 2019r.
UWAGA:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegoi zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykinie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

suR

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Wioletta Bogusława Baraniak z domu Pogoda
(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13 stycznia 1977 r. w Żyrardowie

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola , Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15.000,00 zł (wspólność majątkowa



IL.
1. Domo powierzchni: ...n/d.., o wartości: ...n/d..... tytuł prawny: ............ N/d.........-...-...-
2. Mieszkanie o powierzchni: ...36,44.... m2, o wartości: ... 221. 355,00 zł. tytuł prawny:

wspólność majątkowa małżeńska
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:

o wartości: .........n/d
tytuł prawny: . .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „n/d....
4. Inne nieruchomości: nieruchomości niezabudowane- grunty rolne o łącznej powierzchni

4,34 ha
o wartości: 500.000,00 zł..............................--eeu eee eee aaa aaa aaa nawa aaa waw awa anna z iii wiia

tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska _..............eeeeee eau aaa aaaaaa a0Ii.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:.

„n/d.....„n/d............ „ powierzchnia: .....
rodzaj zabudowy: „n/d

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... nie dotyczy ..........v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które



VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą!” (należy podać formę prawnąi przedmiotdziałalności):
ooo ooo oaz owoaowo nono oRodnowoo awe nie dotyczy .........e...eaaaaaa
— osobiście .. .
—_ wspólnie z innymi osobami ...............--------2211111- nie dotyczy ..........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc

2 "Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
— osobiście.. nie dotyczy .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

oo obotenocoskżnazoaoo de zzz adnego aoao di wowewe nie dotyczy ...............-.......-..
VIL
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......... nie dotyczy ................:2-2:2:::1421-.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

| oosanoocooaiadoconanawdŁoZÓ idee oozę dO as000so0oda dci nie dotyczy .................
2. W spółdzielniach: .



VIII. Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanychz każdego tytułu:
Dochód brutto z tyt. umowy o pracę (wynagrodzenie + ekwiwalent urlopowy) za okres
01.01.2019 — 31.01.2019 - 9.746,56 PLN
Dochód z wynajmu mieszkania w okresie 01.01.2019r. — 31.01.2019r. — 1.500,00 zł (dochód
osiągnięty wspólnie z małżonkiem)

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji):
samochód osobowy Fiat Pandar. 2007 - właściciel
samochód osobowy Hyundai i30 CW r. 2009 - współwłaściciel

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w Banku PKO BP w wysokości 150.462,59 PLN — stan na dzień
31.01.2019r. (budowa domu - własność odrębna małżonka)

Kredyt hipoteczny w Banku PKO BP w wysokości 68.099,80 PLN — stan na dzień
31.01.2019r. (zakup mieszkania).



CZĘŚĆ B

Ciepłe A, 31.01.2019r. a fana łolelta.
miejscowość, data) (podpis)

[A] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


